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Informaça o geral, normas e conformidade CE 

APRESENTAÇÃO 

 

Com mais de dúas de cadas de evolúça o, frúto da permanente experie ncia com projectistas e instaladores, a 

gama de arma rios OLIRACK múrais para o interior, foi projectada para a instalaça o de eqúipamentos de 

telecomúnicaço es e informa ticos nos mais diversos contextos. Caracterizada pela súa elevada qúalidade, 

robústez, fúncionalidade e escalabilidade, coloca a  disposiça o dos projectos de instalaça o, úm conjúnto vasto 

de configúraço es e opço es qúe permitem dar a resposta adeqúada aos mais diversos tipos de instalaço es. 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS APLICÁVEIS E CONFORMIDADE CE 

 

 19” de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297 

 Protecça o IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529 

 Directivas Eúropeias 2014/35/CE (Material Ele ctrico de baixa tensa o) 

 Directivas Eúropeias 2014/53/CE (Eqúipamentos Terminais de Telecomúnicaço es) 
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Modelos e dimenso es 

DIVERSIDADE DE CONFIGURAÇÕES 

 

Para ale m da composiça o base apresentada, esta  disponí vel úm conjúnto vasto de oútras configúraço es com 

Portas Perfuradas, Portas Metálicas Inteiras, Tampas Traseiras, Aros para extensão e/ou abertura 

para acesso traseiro. 

DIMENSÕES MURAIS 

 

Nr. U´s Altura (mm) Larguras 

(mm) 

Profundidades (mm) 

6 366 600 400 500 (*) - 

8 455 600 400 500 (*) - 

12 633 600 400 500 (*) 600 (*) 

16 811 600 400 500 (*) 600 (*) 

20 989 600 400 500 (*) 600 (*) 

Outras dimensões por consulta 

        (*) Com paí neis laterais amoví veis com fechadúra e chave 

DIMENSÕES DE AROS PARA EXTENSÃO E/OU ABERTURA PARA ACESSO TRASEIRO 

 

A aplicaça o de aros fixados na parede para extensa o de profúndidade e/oú abertúra para acesso traseiro ao 

múral, possibilita úma maior flexibilidade e facilidade de acesso ao interior do arma rio em instalaço es onde 

o espaço e  úm constrangimento. Neste contexto, podera  optar por conjúgar os arma rios múrais e os aros em 

simúlta neo, obtendo úma configúraça o mais flexí vel onde podera  prever o acesso traseiro ao múral, oú 

acessos laterais e traseiro, atrave s dos paine is laterais amoveis e do acesso traseiro atrave s da abertúra do 

aro. 

 

Nr. U´s Altura (mm) Larguras 

(mm) 

Profundidades 

(mm) 

6 366 600 100 

8 455 600 100 

12 633 600 100 

16 811 600 100 

20 989 600 100 
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COMPOSIÇÃO BASE 

 

 (1x) Chassi com carga max.40Kg  
 (1x) Porta frontal em vidro temperado c/fechadúra e chave 
 (2x) Perfis de rack 19” ajústa veis em profúndidade 

Para Múrais com profúndidades 400mm 
 Laterais s/ Paine is amoví veis 

 

Para Múrais com profúndidades 500mm e 600mm 
 (2x) Paine is laterais amoví veis c/fechadúra e chave 

 
 CORES: RAL 7035 oú Antracite (semelhante a RAL 9005) 

 
 

 

Para mais detalhes te cnicos consúlta oú faça download da ficha te cnica no nosso site  

 

FLEXIBILIDADE, PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA 

No contexto de projectos de instalaça o o tempo e  úm factor determinante assim como a qúalidade dos 
componentes qúe sa o manúseados. Todos os modelos foram pensados e desenhados para tornar a instalaça o 
o mais prodútiva possí vel assim como úm manúseamento segúro do eqúipamento. Para o efeito, esta o 
contemplados na gama Arma rios Múrais OLIRACK úm conjúnto de detalhes qúe sa o resúltado da experie ncia 
de mais de 20 anos a fornecer projectos de instalaça o. 

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS 

• Porta facilmente removí vel com sistema de dobradiça com mola 

• Porta reversí vel com a possibilidade de montagem com abertúra para ambos os lados 

• Inviolabilidade pela dotaça o de fechadúras com chave nas portas, paine is e únia o do corpo ao aro 

qúando aplica vel 

• Paine is laterais removí veis 

• Sistema de ajúste dos perfis de rack em profúndidade 

• Pre -cortes na cobertúra qúe permitem a integraça o de sistema de ventilaça o oú passagem de cabos 

• Pre -cortes na base para entrada de cabos 
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GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA 

• Todos os componentes (porta e paine is) com conectivade terra ao chassi com sistema de ligaça o a 

terminais 

• Aplicaça o de vidro temperado conforme normas Eúropeias de Qúalidade e Segúrança  

• Todos os componentes com acabamento de súperfí cie com 80 µm com polimerização epóxi-poliéster 

texturada de interior, concebida para aplicações industriais que confere uma elevada resistência mecânica, 

uma excelente protecção da chapa de aço e agradável ao toque 

• Fabrico totalmente isento de mate rias perigosas de acordo com Diretiva Eúropeia 

 

FAÇA A SUA PRÓPRIA CONFIGURAÇÃO 

 

Caso a CONFIGURAÇA O BASE na o responda a s súas necessidades, defina a súa pro pria configúraça o. As 

caracterí sticas modúlares dos arma rios múrais OLIRACK permitem úm conjúnto vasto de diferentes 

composiço es, onde podera o ser incorporados no chassi diferentes tipos de componentes como Portas 

Perfuradas, Portas Metálicas Inteiras, Tampas Traseiras, Aros para extensão e/ou abertura para 

acesso traseiro. 
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Imagens ilústrativas 
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Escalabilidade e Acesso rios 

A possibilidade de gradúalmente ir evolúindo na súa instalaça o sem ter qúe súbstitúir os arma rios OLIRACK 
ja  adqúiridos foi prevista na concepça o e fabrico.  

Existe úm conjúnto vasto de acesso rios OLIRACK qúe lhe permitem adaptar a instalaça o de acordo com as 
súas necessidades dos qúais destacamos a tí túlo ilústrativo: 

 

 Escovas para entrada de cabos; 

 Sistemas de Ventilaça o 

 Prateleiras fixas oú c/ corrediças 

 Gavetas fixas oú c/ corrediças 

 Paine is cegos 

 Kits de ilúminaça o 

 Re gúas de energia c/disjúntor interrúptor oú simples. 

 Etc. 

Para úm melhor conhecimento das solúço es existentes, aconselhamos a consúlta a  tabela de acesso rios 

OLIRACK existentes no nosso site oú contacte com a nossa a rea Te cnico / Comercial no sentido de obter úm 

aconselhamento personalizado e assertivo. 

Contactos e Informaça o da empresa 

OLIVETEL SA 

Rúa da Crúz nº66 Naves Indústriais A-B-C-D – Algúeira o – 2725-663 Mem Martins 

Tel (+351) 21 922 98 40 

Fax (+351) 21 922 98 50 

Email: comercial@olivetel.pt 

www.olivetel.pt 

 


